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Изглежда в България
живеят най – търпеливите хора в света. Те си
живеят тук не от вчера
и днес. Тук е родилният
дом на търпението.
Гордеем се с хилядолетната си история, но
затова, че половината от
нея сме били под някакво чуждо или идеологическо робство, все
другите ни са виновни.
С „Преклонена главица,
остра сабя не сече“ сме
оцелявали и смятаме да
оцеляваме и през 21
век. Нетъ рпеливите,
протестиращите и критичните, тези които искат равенство пред законите и безкомпромисност към злоупотребите с власт, или напускат

страната ни, или са
принудени да живеят в
периферията на обществено-политическия
живот.Ако не вярвате,
вижте за последните 22
години какви хора се
издигнаха по върховете на политиката, бизнеса и всяка друга сфера, свързана с власт,
пари и влияние. И колкото по – ниско слиза
летвата, толкова повече търпението на масата, защото това не може да бъде народ, се
увеличава. Колкото повече се увеличава търпението, толкова по –
кресливи стават защитниците на управляващата простащина. Така беше и при Тодор
Живков, така е и при
Бойко Борисов.
Слушах в сутрешния
блок на НТ обяснението в любов към Б. Борисов и правителството на ГЕРБ от Петко
Бочаров. Този дълголетен човек, живял 26
години в царска Бълга-

рия, 45 през социализма
и вече 22 години след
промените, с тийнейджърски плам се възхищава от премиера и обкръжението му. Най –
после някой започнал да
строи пречиствателни
станции и какво ли не!
Какво се строи знаем
всички – няма открита и
градска тоалетна, на която да не присъства представител на властта и да
не е отразена във всички новинарски емисии.
Това ме накара да си
спомня как във славните години на „социълизъмъ“ лекторите от дружество „Кирков“ обикаляха страната и „просвещаваха“ населението, че
благодарение на Комунистическата партия и
лично на другаря Живков имаме пътища, заводи, училища, болници,
че сме си построили нови къщи, че имаме канализация… Дори когато
границите се отвориха и
вече не само комунистическата номенклатура,

но повечето хора видяха, че „гнилият“ капитализъм е превърнал сринатата във Втората световна война Европа и
дори „изостанала“ Гърция в цветущи държави, тук все още се благодари на поредния човек от народа, че с парите от държавния бюджет, т.е нашите пари, а
сега и с европейските
фондове, е направил нещо, заради което е избран. Както П. Бочаров,
така и много други се
възхищават,че Борисов
не краде. До къде сме я
докарали! Вярата, че
някой с власт не краде,
зарежда населението с
поредната порция търпимост към всякакви
неадекватни действия и
изказвания на управляващите. Хубаво нещо е
вярата. Тя не изисква
доказателства. Пък и защо вече да се краде по
онзи безскрупулен начин от периода на първоначалното натрупване на капитали. Парите

са изпрани, имотите –
с доказан произход. Корупцията и връзкарството народът не припознава като кражба. Е, от
време на време, някой
се издънва с неясно как
придобити апартаменти, но многобройните
приятели на властта и
сляпата Темида бързо
оправят нещата.
Търпение му е майката! Ако не търпим,
има опасност да заприличаме на Щатите, Испания, Гърция или друга европейска страна,
както ни заплашват Б.
Борисов и С. Дянков.
Докато там протестират
и затъват от криза в
криза, ние си строим
магистралите и българският лев е най-стабилната парична единица.
При 240 лева минимална работна заплата и 140
лв. минимална пенсия,
няма никаква опасност
да си скапем бюджета.
Ето на, има достатъчно
пари за многомилионни ремонти на депутат-

ски жилища /А защо не
си ги ремонтират от заплатите, като всички
останали, живеещи под
наем?/,на почивни
станции, на правителствени сгради, има пари
за всякакви екстри на
властимеющите. Браво,
Бойко, браво, Дянков!
Чиновниците ви са похарчили 66% от парите,
предвидени за първите
6 месеца на годината, а
са събрали 18 % от приходите. С дарения ли
смятате да пълните бюджета? Цветанов има
опит в това отношение.
Пък и само 10 % от контрабандата да се внесе
в държавната хазна,
вместо в партийните
каси, пак ще излязат
сметките.
Испанците протестират, че държавата
им похарчила 50 милиона евро за посещението на папата в страната. И въпреки, че икономистите им обясниха, че в Испания ще
влязат поне 100 мили-

она евро от туристи и
търговия заради този
повод, протестите продължиха. Там хората
смятат, че е неприлично по време на криза
да се правят пищни
тържества.
У нас за скъпите правителствени и парламентарни ремонти не
само никой не смята да
протестира, но и ще ни
ги навират с телевизионни репортажи в очите,
за да им се възхитим.
„Благодарим ти, Бойко,
за спортната зала, благодарим ти за ремонтите, благодарим ти за пътищата!”
И както каза Петко Бочаров, ако преизберем
ГЕРБ и Бойко Борисов
за втори мандат, България ще се превърне в
най-развитата европейска държава. Може, ако
през това време другите европейски държави
изчезнат. Ние сме търпеливи. Можем да дочакаме всичко.
Юлита ХРИСТОВА

– объркването на Чувалов
започна да се превръща в
безпокойство,което ставаше все по-видимо,но Кожодеров с нищо не показа
,че го е забелязъл.
-Господин Брашнян
Чувалов, всеки гражданин на Републиката
включително и Вие замърсявате околната среда.
-Ама аз си хвърлям боклука в контейнерите пред блока
и редовно си плащам таксата
за смет. – Наивността на Чувалов беше трогателна.
-Господин Чувалов,
Вие дишате ли ? – в гласа
на Кожодеров се поя виха
режещи нотки.
–Дддда. – Чувалов никога през живота си не беше
заеквал....до този момент.
-А известно ли Ви е,че
дишането е процес, при
който поемате кислород
от околната среда и отделяте въглероден двуокис
през трахеята? Освен това Вие ходите ли по малка и по голяма нужда?
-Ама Вввие сериозно
ли?-безпокойството на
Чувалов заплашваше да
се превърне в паника.
-Съвсем сериозно,защото с физиологичните си
нужди Вие също замърсявате околната среда.За
това експертите от Министерсвото на здравеопазването ще Ви поставят по
един чип в трахеята,в уретера и в ануса. – гласът на
Кожодеров звучеше все
по-патетично-По този начин информацията от тях
ще се предава онлайн директно в офисите на
НАП,където във всеки
един момент ще контролираме данъка,който следва
да платите за Вашето антиекологично поведение.
Чувалов още преглъщаше на сухо,когато вър-

ху него се стовари следващият изненадващ въпрос:
-Всъщност Вие плащате ли
осигуровки?-Кожодеров
продължи без да дочака отговора му.-Според нашата информация Вие сте собственик
на фирма “Теменужка”.
-Ннне.Азсъм собственик на
фирма
“Ммммаргаритка”.”Теменужка “е собственост
на съседа от партерния етаж.
-Няма значение.Така или
иначе Вие следва да плащате осигуровки.
-Но от две години фирмата ми е почти без печалба,а и нямам никакви служители.
-Това изобщо не ни интересува ,господин Чувалов!Вие сте самоосигуряващ се и като такъв сте длъжен да се самоосигурявате
за пенсия!
-Искате да кажете да правя
вноски за пенсия за себе си?
-Точно така.
-Но това не е ли добровввволно?
-Не и съгласно закона.
-Т.е. съгласно закона аз
съм длъжник сам на себе си?
-Не точно.Всъщност Вие
сте длъжен да плащате
осигуровки на държавата за
себе си.
-Не разззбирам.
-Няма значение.Важното
е ние да разбираме.
-И какво ще стане като не
се осигурявам ?
-Най-напред ще Ви глобим и то солено.После ще
съберем принудително от
имуществото Ви дължимите осигуровки заедно с двадесет процента лихва.
-За това ,че не съм плащал нещо за себе си ? Но
тттова е безумие!
-Не.Просто държавата
мисли за Вас,господин Чувалов.
-Но аз може да нямам нужда от пенсия.

-Да,но други имат голяма нужда.
-Но нали това са моите пари,които внасям за себе си?
-По пронцип би трябвало да е така.Но от друга
страна, ако умрете преди
да навършите пенсионна
възраст , вноските Ви за
пенсия няма да бъдат върнати на наследниците
Ви.Това е солидарност,господин Чува лов.С-о-л-ид-а-р-н-о-с-т!-натърти Кожодеров.
-Но нали солидарността
е доброволна?
-В България е задължителна!Това е българска солидарност.Бъдете патриот
господин Чувалов!
-В такъв случай защо
държавните служители не
плащат осигуровки?-не
отстъпваше Чувалов.
-Именно защото са ДЪРЖАВНИ служители.За това осигуровките им ги плаща ДЪРЖАВАТА.Като
станете ДЪРЖАВЕН служител и Вие няма да плащате осигуровки...Между
другото към момента Вашите осигуровки с лихвите,които дължите са.....Кожодеров се забави за
момент ,защото търсеше
нещо в някакъв лист,който
извади от джоба си....
Минута след като чу
сумата ,Чувалов вече
имаше вид на току-що
излязъл от банята.
-Защо тттолкова ?-беше
единственото,което произнесе с върховни усилия.
-Защото съгласно закона
изчисляването на осигуровките става на база стойността на наследството,което ще придобиете от съпругата си,от родителите си
и от сестра си.
-Но аз може никога да не
придобия
таккккова
наследство.

-Важното е,че има вероятност да го придобиете.
Макар и със сетни сили
Брашнян Чувалов не спираше да се съпротивлява:
-Нонали Виказах,че от фирматаси получавам многониски
доходи.Толкова ниски,че едва
стигат за прехраната ми.
-О-о-о, не се притеснявайте!Във връзка с големия
апетит на самооси гуряващите се ние сме разработили съвместно с Министерството на здра веопазването уникален екологично чист продукт,който
подтиска апетита и създава усещане за ситост.За Ваше улеснение разпространява се безплатно.Такаче,
когато го консумирате можете изобщо да не ядете.По
този начин ще плащате и
по -малък екологичен данък.Виждате ли как държавата мисли за Вас?
-А по какъв начин мога
да се осовободя от плащането на осигуровки?
-Само ако умрете.
-В
такъв случай по-добре да се
самоубия.-Чувалов вече не
издържаше.
В същия момент една от
жените светкавично набра някакъв номер по GSМ-а си:
-Ало,аз съм д-р Скоросмъртникова от Министерството на здравеопазването.Тук един господин е
много болен.Пратете екип
на...-тя посочи адреса.
-Ама какво правите?-извика Чувалов-На мен ми
няма нищо.
-Напротив-прогърмя
гласът на Кожодеров.-Току-що казахте,че ще се самоубивате.По този начин
Вие ще навредите както на
себе си,така и на многобройните български пенсионери,защото те няма да
получат осигуровки от
Вас.Т.е. господин Чува-

лов,-гласът на Кожодеров
стигна до кресчендо-Вие
сте общественоопасен,защото заплашвате както
своя живот ,така и живота
на другите граждани!Но
държавата няма да Ви позволи да взривите социално-осигурителната система.
След малко пред блока,където живееше Чувалов, пристигна линейка с
боядисани стъкла.От нея
слязоха двама мускулести
санитари,които на бегом нахълтаха в дома му,вдигнаха
го под мишниците и го повлякоха към линейката.
-Помощ!-развика се
Чувалов,но нямаше кой да
го чуе.
След двадесет минути
линейката спря пред бяла
шестетажна сграда с решетки
на всички прозорци.Качиха
го на втория етаж в стая с
малко решетъчно прозорче
на вратата.Вътре имаше
само....гол под.След час и
половина при него влезе
жена в бяла престилка, от
чийто поглед го побиха
тръпки.
-Добър ден,господин
Чувалов.-Тя се опита да се
усмихне,а той си спомни от
някакъв научно-популярен
филм,че змиите не можели
да се усмихват. – Аз съм др Електрошокова,Вашият
лекуващ психиатър.
-Но аз не съм луд.
-Не знам дали сте луд,но
със сигурност имате тежко психично разстройство,което Ви прави опасен
за себе си и за обществото.
-Но Вие не можете да ме
държите против волята ми
тук, без съдебен процес и
без да съм ползвал адвокатска
защита
.
-Господин Чувалов,явно
освен психично заболяване имате и амнезия.
-Но аз съм сигурен,че

съд не е решавал да бъда
затворен тук!
-Напротив !
Той обаче не искаше да
отстъпва:
-Бог ми е свидетел,че не
е вярно.
-Господин Чувалов,жената повиши тон,а в
очите й пробляснаха
мълнии – колкото повече
уп орствате
,толкова
повече ще стоите при нас!
-Но
това
не
е
демократично!-отчаяно
извика Чувалов.
-Хайде,стига сте се глезили.Ще започнем да Ви даваме безплатно антидепресанти и антипсихотици по
специална научна схема.Така ще се отпуснете максимално.Я се вижте колко сте
напрегнат...Ако се наложи
ще Ви приложим и електрошокова терапия.Зависи
само от Вас.
След три месеца.
-Е , г о сп од и н Ч увалов,надявам се,че вече
сте излекуван напълно
и повече и през ум няма
да Ви мине да се самоубивате.
Чувалов си тръгна без
да удостои д-р Електрошокова с внимание. На изхода на сградата се размина с началника на психиатричната болни ца,който говореше по GSМ-а си обърнат с гръб:
-Как казахте,че се казва....Циция
Пинтиева?Пращайте я по найбърз ия начин.За три месеца ще я излекуваме и ще
я направим обществено отговорен
гражданин......Кой?......А да, днеска го изписваме...Вече е
готов да го “изтупате”.
Безпомощен и отчаян
,Чувалов погледна към
небето и се прекръсти.
Бодил ТРЪНЧЕВ

ÈÑÒÎÐÈßÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍ ÈÇËÅÊÓÂÀÍ ËÓÄ

Посвещава се на всички,които ще кажат,че
това не може да се случи
в България.
На вратата се позвъни.Собственикът на средния апартамент от първия
етаж, в морето от блокове
на един български град, отвори входната врата.Срещу него стояха четирима
души.Преди да кажат каквото и да било той внезапно усети тъпа болка под лъжичката без да знае защо.
-Добър ден.Ние сме съвместна мобилна група от
Министерството на финансите и от Министерството
на здравеопазването-с отработен тон започна най-възрастният от групата.-Вие ли
сте господин Чувалов?
-Да-бе механичният му
отговор.
-Господин Брашнян Чувалов ?
-Да,да.-Чувалов усети
блудкав вкус в устата
си,защото гласът на мъжа
му прозвуча сладникаволюбезно.
-Това е госпожа Душевадкова,а аз съм нейният началник от област ния офис
на НАП – Кожодеров.Да Ви
представя и д-р Скоросмъртникова и д-р Гробаров
от Министерството на здравеопазването.Съгласно Закона за все по-пълно задоволяване на непрекъснато
растящите нужди на граж
даните посредством увеличаване на бюджетните приходи,от Министер ството
на финансите и от Министерството на здравеопазването е разрабо тена уникална българска методика за
определяне на екологичния
данък върху замърсяването на околната среда от физическите лица.
-За какво става въпрос ?

